
Taşınabilir Bataryalı Balgam 
Aspirasyon Ünitesi

Kullanım Kılavuzu

Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu 
dikkatlice okuyun！
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Ürün Özellikleri

1.Genel
Balgam aspirasyon ünitesi; hastalık, koma ve ameliyat nedeniyle balgam 
çıkarmada güçlük çeken hastaların kullanımına ve aynı zamanda cerrahi ve 
kan gibi sıvıların aspire edilmesine uygun, taşınabilir, AC / DC destekli medikal 
aspirasyon cihazıdır. Klinik uygulamada, acil serviste, ameliyathanede, hasta 
odasında, hasta taşıma ve AC / DC'siz yerde sağlık bakımı için yaygın olarak 
kullanılan tıbbi cihazdır..

2. Yapı ve Çalışma Prensibi
• Çevreyi yağ buharı ile kirletmekten korumak için yağsız yağlama pompası.
• Düşük çalışma sesi
• Negatif basınç ölçer ayarı ve plastik kapak.
• Güvenilir ve güvenli çalışmayı sağlamak için çalışma sırasında herhangi bir

pozitif basınç oluşmaz.
• Negatif basınç düzenleme sistemi kademesiz olarak ayarlanabilir . Küçük boyutlu,

hafif ve taşınabilir.
• Üç çeşit güç kaynağı ile birlikte verilir: AC, harici DC ve dahili batarya, tam şarj 

olduğunda 0,5 saat sürekli hareket süresi, şarj edilebilir, ambulans gibi araçlarda
kullanıldığında üniteyi araç çakmağına (DC l 2V) bağlayın.

• Şarj yöntemi sabit akım ve integral damlama türüdür. AC gücüne takıldığında, 
dahili batarya bakım kontrol sistemi, ünite üzerindeki yeşil ışığı yakarak bataryayı
tam şarj olacak şekilde aydınlatacaktır..

• Aşağıda gösterilen çalışma ilkesi şeması :
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Çalışma İlkesi Şeması

1. Egzoz çıkışı 2. Emme girişi
5. Negatif basınç düzenleyici valf 
emme kateteri 8. Vakum ölçer

3. Susturucu 4.Vakum pompası
6. Taşma valfi 7. Balgam

9. Hava filtresi 10. Sıvı tutucu
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3. Teknik veriler
① Yüksek negatif basınç, düşük akış
② Güç kaynağı： □AC120V±10%  □AC220VV±10%

□50Hz □60Hz
□AC240V±10%
DC12V

③ Giriş gücü : 65VA
④ Negatif basıncı sınırlayın :≥0.075Mpa
⑤ Negatif basınç düzenleme aralığı: 0.02Mpa ~ negatif basıncı sınırla
⑥ Emme hızı: ≥ 15L/dak.
⑦ Sıvı saklama şişesi : 1000mL/pc,1pc
⑧ Ses:  ≤ 65dB(A)
⑨ Net  Ağırlık: 5.2Kg
⑩ Boyut: 330x187x300(mm)

• Cihaz yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu yerde kullanıma uygun değildir.
• Çalışma sistemi:  Kısa süreli çalışma.
• Elektrik sınıflandırması: Sınıf Ⅱ ekipman, B Tipi uygulamalı kısım.

+5℃-+40℃
≤80%
86kPa- 106kPa

4. Normal Çalışma Koşulları
• Ortam sıcaklığı:
• Bağıl nem:
• Atmosfer basıncı:

Kurulum ve Devreye Alma

1. Açık Paket Denetimi
•Müşteri, kurulumdan ve devreye almadan önce ürünün görünümünün iyi olup 
olmadığını ve eklerin çeşitlerinin ve miktarlarının ekteki listede belirtilenlere uygun
olup olmadığını dikkatlice inceleyecektir. Ayrıca müşteri, varsa hasar( lar)ı 
tedarikçiye veya üreticiye zamanında bildirecektir.

2. Bağlantı (Balgam emme kateteri geçici olarak bağlı değilken Tüp Bağlantı 

Şemasına bakın)

1. Emme borusu 2. Hava filtresi 3. "IN" işareti

4. Emme iletkeni 5. Sıvı saklama şişesi

6. Balgam emme kateteri

Boru Bağlantı Şeması

Not: Takma sırasında tutucu tapanın parçasının etrafına (tutucu ağzına
bastırılmış) az miktarda distile su uygulayın; bu, tutucu tapaya sıkıca
bastırmak ve sızdırmazlığını artırmak için iyidir.
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3. Güç hattı bağlantısı
Fişi güç kaynağına bağlayın. Güç kaynağını açın ve güç göstergesi yanacaktır .

Not: Güç fişi, gücü kapatmak için kullanılır ve güç prizi güvenilir bir 
şekilde topraklanmalıdır.

4. Konektör denetimi
• Negatif basınç düzenleme valfini saat yönünde sıkıca çevirin ve parmakla veya

damlalığın lastik başlığıyla hava emiş girişini bloke edin veya emme borusunu
yukarı katlayıp tutun..

• Aspiratörü çalıştırmaya başladığınızda tuhaf bir ses duymadan çalıştırırsanız; 
Vakum ölçerin göstergesi, negatif basınç sınırına hızla ulaşacaktır. Hava emiş
girişini serbest bırakın, ibre 0,02Mpa'nın altına dönecektir, eğer öyleyse, 
konektör iyi bağlantıda olarak kabul edilebilir.

• Attach the phlegm suction catheter. Balgam emme kateterini takın. Negatif
basınç sistemindeki negatif basınç, F6 emme kateteri takılırken 0,06 MPa'dan,
FB emme kateteri takılırken 0,04 MPa'dan ve Fl2 emme kateteri takılırken 0,03
MPa'dan az olmalıdır. Eğer öyleyse, balgam aspiratörü normal durumda
kabul edilir.

Not: Aşağıdaki yönteme göre bloke edilmişse emme kateterini araştırın: 
Emme iletkenini "V" şeklinde bükün (tutucuda sıvı yokken) ve negatif 
basınç maksimum değere ulaştığında orijinal durumuna bırakın. Kateter
tıkanmayana kadar bu prosedürü birkaç kez tekrarlayın..

5. Negatif basınç düzenleyici
• Emme girişini bloke edin, aspiratör anahtarını açın ve negatif basınç valfini

düzenleyin; basınç ölçerdeki okumalar 0,02 MPa ～ sınır negatif basınç
dahilinde olacaktır.

• Klinik uygulama sırasında negatif basınç valfi aracılığıyla emme için gereken
şekilde negatif basıncı kontrol edin.

• Vanayı saat yönünde çevirerek negatif basıncı artırın

• Gücü kapatmadan önce negatif basıncı 0,02 MPa'nın altına düşürün.

6. Taşma cihazında inceleme ve test
• Tutucu fişi açın; valf ağzını temizleyin ve şamandıradaki lastik valf klapesini 

düzleştirin. Valf klapesi eğrilmemeli, bükülmemeli ve kırılmamalı, ancak 
şamandıra ile iyi bir şekilde bağlanmalıdır. Şamandıra, herhangi bir tıkanma
olmaksızın desteğinde serbestçe hareket edebilecektir..

• Şamandıranın su yüzeyine dikey olarak temas etmesini sağlamak için tutucu
tapayı elinizle kaldırın.
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• Tutma tapasını sıkın, emme borusu iletkenini girişe takın ve ayar valfini sıkıca
vidalayın, ardından aspiratörü çalıştırın..

• Emme iletkenini bir temiz su kovasına koyun veya sıvıyı taşma cihazının
tutucusuna emmek için gerçek uygulamayı simüle etmeye çalışın. Sonuç
olarak, vana kapanana ve emme otomatik olarak durana kadar sıvı seviyesi
yükseldikçe şamandıra yükselecektir. Sıvı seviyesinin nihai konumu,
benimsenen emme sürecine bağlıdır.

• Ayar vanasını serbest bırakın, aspiratör anahtarını kapatın, tutucuyu açın Ayar
vanasını açın, aspiratör anahtarını kapatın, tutucu tapayı açın ve tutucudaki
sıvıyı boşaltın. Şamandıra, desteğin altında olacak ve tutma tapasının sıkıca
vidalanması durumunda vana açık durumda olacaktır.

Eğer öyleyse, taşma cihazı, klinik uygulama için kullanılabilecek normal
durumda kabul edilir.

Not:
① Sıvı seviyesi, muhtemelen taşma cihazı kapatıldıktan sonra da
sürekli olarak yükselir :

• Kalan negatif basınç hala tutucudadır.
• Valf ağzı tam olarak kapanmamış.

Öğe (1) için, tutucudaki sıvı seviyesi, emme borusu iletkeni emilerek
sıvının içine tekrar yerleştirildiğinde yükselmeyecektir ve Öğe (2) için sıvı
seviyesi hala yükselmektedir. Bu nedenle, dikkatlice gözlemlenmeli ve
tutucu dolmaya yakın olduğunda iletkeni emilen sıvıdan derhal
kaldırmalı, ardından aspiratörü kapatarak emmeyi durdurmalı ve vana
arızasının olası nedenini incelemelidir.
② Şamandıra, muhtemelen hattaki negatif basınçtan dolayı, şamandıra 
tarafından kapatıldığı için hala valf ağzına yapışmaktadır. Bu anda, ayar
vanasını serbest bırakın veya aspiratörü kapatın (hattaki negatif basıncı 
boşaltmak için), şamandıra yerçekimi etkisi altında valf ağzından aşağı 
inecektir. (Lastik valf klapesinin şamandıradan ayrılmasını önlemek için 
şamandırayı elle çekmek yasaktır).
③ Kapattıktan sonra, negatif basıncı serbest bırakın, ardından
tutucu tapayı açın ;
④ Aspiratörü asla taşma cihazı durumunda kullanmayın.
& iletken söküldü .

7. Cihazın Kapatılması
Aspiratör anahtarını kapatın ve güç kaynağını kapatmak için fişi prizden çekin.
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8. Semboller

Sembol Anlamı Sembol Anlamı

Alternatif akım Kılavuza bakın

KAPALI AÇIK

Uygulama ve Bakım

Lütfen kullanmadan önce dahili bataryanın tamamen şarj olup olmadığını 
kontrol edin.

1. Bataryanın kullanımı

～

• Güç kablosunu uygun şekilde topraklanmış bir AC prizine bağlayın, şarj ışığı
güç kaynağını gösterir ve dahili pili şarj eder. Şarj ışığı, pilin tam olarak şarj
olduğu anlamına gelir.

• Elektrik fişini çıkartarak bataryayı kullanın.
• Dahili batarya, tükendiğinde yaklaşık 5 saat tam olarak şarj edilecektir

(kırmızı ışık parlaktır). Dahili kullanılan batarya, güç kapasitesinin dolu
olması için kalan güç kapasitesine göre şarj edilir.

• Uzun süre kullanılmamışsa, dahili batarya ayda bir kez şarj edilmeli ve
boşaltılmalıdır..

Not:
Ünite dahili şarj cihazına sahiptir ve başka herhangi bir spesifikasyon
pili kullanılmamalıdır. Her kullanımda Batarya 30 dakikadan fazla 
kullanılmamalı.

2. Araç çakmağı için güç (DC 12V)
• Araç çakmağı fişini ünitenin arkasındaki konnektöre takın ve araç çakmağı

kablosunu, ünite hasta naklinde kullanıldığında sokete takın. Araç
çakmağının ışığı, DC güç kaynağı olduğu anlamına gelir.

3. Hava filtresinin değiştirilmesi
• Hava filtresinde köpük veya tozların tamamen birikmesi durumunda, filtre

diyaframının renginin kademeli olarak koyulaşmasına ve girişindeki emiş
gücünün açıkça azalmasına veya hatta kaybolmasına neden olan köpük veya
toz olması durumunda, hava filtresini orijinal ürün ile değiştirmek gerekir.
Vakum ölçer 0,04 MPa veya daha fazlasına çıkar.

Not ①:Emme kuvveti azalır veya kaybolur ve taşma cihazı kapatılırsa
negatif basınç yükselir ve uygulama sürecinde tüp tıkanır. Lütfen
"sorun giderme" bölümüne bakın.

Not ②: Hava filtresini sık sık değiştirmek ve imha etmek gerekir.
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4. Sigortanın  değiştirilmesi
• Sigorta kutusu tabanın arkasına monte edilmiştir. Güç kaynağını kapatın ve saat

yönünün tersine çevirin ve açın, ardından sigortayı değiştirin .

5. Bakım
• Aspiratörü kapatmadan önce iç duvarı temizlemek için emiş borusunun az 

miktarda temiz su emmesi tavsiye edilir..
• Kullandıktan sonra tutucuyu boşaltın, tutucudaki kiri ve kapağı yumuşak bir fırça 

veya bezle temizleyin, suyla yıkayın ve sterilizasyonu gerçekleştirin. taşma cihazı,
sızdırmazlık halkası ve çeşitli borular dahil. Taşma cihazını sökün ve gerekirse 
tamamen temizlemek için şamandırayı desteğinden ayırın. .
Not: Lastik valf klape şamandıradan ayrılmamalıdır.

• Kullandıktan sonra tüpteki artık güçlü balgamı ve mukusu temizlemek için
fizyolojik salin kullanın. Pürüzsüz değilse emme kateterini değiştirin. Tek
seferlik emme kateteri kullanılması tavsiye edilir..

• Tutucuyu, kapağı ve tüm tüpleri l saat boyunca l: 500 konsantrasyonda
dezenfektan tabletleriyle (tablet başına 0,5 g) karıştırılmış dezenfektana
yerleştirin..
Not: Temizlik ve uygulama sürecinde düşmeyi önlemek için cam tutucuyu 
keskin aletlerden uzak tutun..

• Kasanın dış yüzeyini, dezenfektana batırılmış hafif ıslak bir bezle silin ve pompaya
sıvı sızmasını önleyin. Harf ve desenle işaretlenmiş yerleri asla silmeyin.

• Makineyi kuru ve temiz yerlere yerleştirin ve düzenli aralıklarla çalıştırmaya 
başlayın. (normalde her 6 ayda bir).
Not: Yeniden kullanmadan önce bağlantı moduna göre taşma cihazını, 
iletkeni ve diğer tüpleri takın.

6. Sorun giderme

6 7 8 9

Not:
Arıza durumunda pompa gövdesinin sökülmesi ve onarımı uzman işçi 
tarafından yapılacaktır. Lütfen gerekirse üreticiyle iletişime geçin.

Problem Muhtemel Sebep Çözüm Açıklama

1 Negatif basıncı
sınırlayın <0.06
Mpa

a. Tutucu ağız 
sızıntısı

b. Bağlantı 
noktalarında sızıntı

c. Ayar valfi gevşek 
veya serbest

a.Kiri çıkarın, tutucu 
kapağını, conta 
halkasını ve 
konektörü sıkın veya
değiştirin

b. Her bağlantı noktasını 
yeniden sıkın

c. Ayar vanasını sıkıca çevirin

Kırık emme 
kateterini
değiştirin
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Negatif 
basınç> 0,04 
Mpa, tüp 
çıkışında 
emme 
kuvvetinde 
belirgin 
azalma veya 
yok olma

a. Gevşek soket
b. Sigorta bozuk
c. Gösterge hasarlı

a.Kapatma işleminden 
sonra, tüpteki negatif 
basıncı boşaltmak için 
düzenleme valfini saat
yönünün tersine 
gevşetin, ardından 
tekrar vidalayın

b. Tüpü araştırın, 
temizleyin veya
değiştirin

c. Orjinal hava filtresi ile 
değiştirin

Tutucuyu
zamanında
boşaltın
Hava filtresinin
ucu (mavi işaretli)
hava girişi
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Normal power  
voltage. but  
the indicator  
doesn't  
illuminate

a. Gevşek soket
b. Sigorta bozuk
c. Gösterge hasarlı

a. Soketi onarın veya
değiştirin

b. Sigortayı değiştirin
c. Göstergeyi değiştirin

Eklere bakın
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Sigorta 
kırılmış

a. Yüksek voltaj
b. Dahili hat arızalı 3. 

Pompa bloke oldu 
ve akım yükseliyor

a. Voltajı ayarlayın
b. Devre hattını kontrol 

edin ve düzeltin
c. Pompa gövdesini ve 

motoru kontrol edin

Uzman 
bakım 
görevlisi 
tarafından 
(Elektrik 
Sistematik 
Şemasına 
bakın)

Önlemler

1. Taşıma ve saklama koşulları
-40℃-+55℃• Ortam sıcaklığı:

• Bağıl nem:
• Atmosfer basıncı:

≤93%
70kPa- 106kPa

Not:
Aspiratörü aşındırıcı gaz içermeyen iyi havalandırılmış bir odada saklamak 
ve kullanım sırasında herhangi bir şiddetli şoktan kaçınmak gerekir.

S 

FU FU

12V

～

Transformatör Devre kartı

3. Elektrik sistematik diyagramı

Şarj göstergesi Yeniden doldurma göstergesi

Batarya

DC monitör

Elektrik Sistematik Şeması

2. Kullanımda elektrik ve manyetik ortam kılavuzu
• Portatif Balgam Emme Ünitesi, RF enerjisini yalnızca dahili işlevi için kullanır.

Bu nedenle, RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanda 
herhangi bir parazite neden olması muhtemel değildir. .

• Portatif Balgam Emme Ünitesi, konutlar ve mesken amaçlı kullanılan binaları
besleyen kamuya açık düşük voltajlı güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar
da dahil olmak üzere tüm kuruluşlarda kullanıma uygundur..

• Elektrikli Emme Aparatının elektronik kontrol devresi içermemesi nedeniyle
test yapılmadan ilgili bağışıklık gerekliliklerini yerine getirdiği kabul edilir. .

• Taşınabilir Balgam Emme Ünitesi elektromanyetik bozulmalara karşı bağışıklığı
açısından test edilmemiştir..

4. Ekler
• Emme iletkeni (Ф7X12, uzunluk 2m):
• Hava filtresi:

• Sigorta

1 PCS

2 PCS
□ F1.5AL250VФ5X20 2PCS
□ F2AL250VФ5X20 2PCS 
T3.15AL250VФ5X20 2 PCS

1 adet yetişkin ve çocuk

1pc

• Emme katateri
• Kullanım kılavuzu

5. İmha

Geçerli tüm hükümet düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

Tüm teknik özellikler ve ürün konfigürasyonları bildirimde 
bulunulmadan değiştirilebilir.

Eylül 2020




